
ANO NACIONAL MARIANO

O Ano Nacional Mariano, proclamado pela CNBB, foi aberto nas 
comunidades católicas em 12 de outubro de 2016, por ocasião da festa de 
Nossa Senhora Aparecida. Oficialmente, o Ano Mariano se encerrará no dia 
11 de outubro de 2017.

A Mãe de Deus e nossa se manifestou em vários lugares do mundo em 
momentos marcados por sofrimento para os povos aos quais ela quis se 
mostrar próxima. Entre nós, ela apareceu em 1717 na forma de uma 
imagem negra, na época em que a escravidão estava em alta no Brasil.

Desde quando os três pescadores (Domingos Garcia, João Alves e Felipe 
Pedroso) retiraram das águas do rio Paraíba do Sul a Sagrada Imagem, um 
rio ininterrupto de graças sobreveio ao povo brasileiro por intermédio de 
Nossa Senhora. São 300 anos em que a presença e o carinho da Mãe têm 
acompanhado os nossos passos! 

Além de Aparecida, celebramos 100 anos da aparição de Nossa Senhora em 
Fátima, Portugal. Em 1917, ela apareceu a três crianças: Lúcia de Jesus, 
Francisco Marto e Jacinta Marto. Era um momento difícil para a 
humanidade devido à Primeira Guerra Mundial e ao comunismo russo, que 
teria início naquele mesmo ano. 

Em razão das celebrações festivas de Aparecida e de Fátima, neste livrinho, 
daremos destaque a Maria: nos encontros que precedem a Páscoa 
relembraremos momentos em que ela, com seu carinho materno, fez sentir 
sua proximidade, quando mais se precisava. Na celebração da Via-Sacra 
contemplaremos Jesus a partir do olhar de sua mãe, que percorreu a seu 
lado a Via Dolorosa.

Fazemos votos de que este material favoreça um amor sempre maior a 
Maria, Mãe de Deus e nossa.   

Dom Mauro Aparecido dos Santos
Arcebispo Metropolitano de Cascavel e Presidente do Regional Sul 2



PRIMEIRO ENCONTRO (dispomos de um encontro por semana)
Alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo (Lc 1,28)

Campanha da Fraternidade: Biomas brasileiros e defesa da vida
Ano Nacional Mariano - A casa da Sagrada Família de Nazaré

Para a dinâmica escrever as seguintes frases em tiras de papel: O Senhor está 
contigo / Não tenhas medo / Para Deus nada é impossível. Dispor de uma tira de 
papel para cada pessoa que participará do encontro; dobrar as tiras e deixá-las 
num recipiente sobre a mesa, ao centro da sala. Ao preparar a reunião, o 
animador pense num gesto concreto para propor ao grupo no final do encontro. 
Será necessário um aparelho toca CD nos encontros. 

CANTO: EIS O TEMPO DE CONVERSÃO (canto n. 1 – final do livrinho)

Animador: Esta quaresma acontece dentro do Ano Nacional Mariano. Por 
isso, neste encontro e também nos próximos, ouviremos passagens do 
Evangelho que falam de Maria. Também meditaremos sobre algumas de 
suas aparições. 

Todos: Maria é Mãe de Deus e nossa mãe. 

Pessoa da casa: Ela é a Mãe da Vida! Ela é a rainha de todos nós! Em nossa 
casa temos um lugarzinho especial para ela: o nosso coração!

Animador: A vida de Maria foi toda voltada para Deus. É essa conversão 
que desejamos realizar nesta quaresma. Traçando o sinal da cruz em nosso 
corpo, digamos juntos: Em nome do Pai e do Filho... (Pode ser cantado). 

Animador: Sendo Mãe da Vida, ela nos ajudará a rezar por toda a criação 
divina, como nos motiva a Campanha da Fraternidade deste ano: 

Todos: Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida.

Uma jovem: Ao dar seu sim ao Arcanjo Gabriel, Maria não imaginava 
quantas alegrias e também quantas provações haveria de passar. Nas 
alegrias, ela louvava a Deus e nos momentos de escuridão, confiava nele. 
Ela é um exemplo para nós. Diga para quem está a seu lado: Confie em Deus! 
Ele jamais te abandonará! (Tempo).

Todos: Mãe do Céu, ajuda-nos a confiar em Deus.

A CASA DA SAGRADA FAMÍLIA DE NAZARÉ AINDA EXISTE

Leitor 1: No interior da Basílica de Nossa Senhora de Loreto, na Itália, está
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guardada e conservada a casa da Sagrada Família de Nazaré¹. A pequena 
casa de Maria, Jesus e José é visitada diariamente por peregrinos de muitos 
países.

Leitor 2: Em 1291, quando os lugares santos do cristianismo estavam sendo 
atacados e destruídos, conta-se que a casa de Maria de Nazaré foi 
transportada por anjos, da Terra Santa para a região da Croácia e depois 
para Loreto. 

Leitor 3: Hoje, com base em documentos e resultados de vários estudos, 
aceita-se que a Casa de Nazaré foi transportada de navio até Loreto, por 
iniciativa de uma nobre família de sobrenome degli angeli, que significa: 
dos Anjos.

Todos: A Sagrada Família tinha o seu lar. 

Leitor 1: Segundo a tradição, a casa de Loreto foi o lugar em que a Virgem 
Maria nasceu, cresceu e recebeu a visita do Arcanjo Gabriel. É também o 
lugar em que Jesus morou na infância, adolescência e juventude. 

Leitor 2: Na casa de Loreto, está escrito sobre o altar: Aqui o Verbo se fez 
carne. No coração, coloquemo-nos dentro da casa da Sagrada Família e 
recitemos a oração do Ângelus:

- O anjo do Senhor anunciou a Maria: E ela concebeu do Espírito Santo. 

- Eis aqui a Serva do Senhor: Faça-se em mim segundo a tua Palavra. 

- E o Verbo Divino se fez carne: E habitou entre nós. 

Todos: Ave-Maria, cheia de graça...

CANTO: IMACULADA MARIA (n. 2)

Animador: A quaresma é um tempo que pede mais silêncio e mais atenção 
a Deus. Maria viveu sem agitações, voltada para Deus e sua Palavra. Vamos 
acolher a Bíblia em nosso meio enquanto cantamos (uma jovem entra 

trazendo a Bíblia).

CANTO: Maria guardava tudo com grande atenção, palavras e gestos de 
Cristo em seu coração. Ensina Maria tua gente a escutar, desperta teus 
filhos que o Pai quer falar. 

¹ Para mais informações acesse http://www.loreto.org.br/nossa-senhora-de-loreto
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ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

Leitor 1: De ouvidos atentos e coração aberto vamos 
abrir a nossa Bíblia e acompanhar a leitura do 
Evangelho de Lucas 1,26-38. Quem não tiver a Bíblia, 
acompanhe com quem está ao lado. (Depois da leitura, 

fazer um breve momento de silêncio). 

Leitor 2: Celebraremos a Leitura Orante do texto da 
Anunciação, orientados por Dom José Antônio Peruzzo, 
arcebispo metropolitano de Curitiba (PR), escutando as 
seguintes FAIXAS DO CD na sequência 1, 11, 2 e 12.

DINÂMICA – DEUS ESTÁ CONTIGO

Leitor 3: O Arcanjo saudou Maria dizendo: O Senhor está contigo! A 
presença de Deus acompanhou Maria em todos os dias de sua vida e lhe 
deu forças nos momentos difíceis. 

Leitor 1: Nós também temos momentos difíceis: desemprego, 
desentendimentos na família, doenças, mortes de pessoas queridas... 
Situações que podem roubar a nossa paz. Mas quando temos fé, a Palavra 
de Deus nos consola. Agora, cada um feche os olhos e pense na situação 
que hoje lhe tira a paz. (Breve momento de silêncio). 

Animador: Convido cada um a ir até o centro e pegar uma tira de papel que 
está no recipiente. Ainda sem ler, a pessoa volta a seu lugar. (Tempo). Agora, 
dois a dois, um leia para o outro a frase bíblica do papel. (Tempo). 

Leitor 2: É na Palavra de Deus que encontramos resposta e consolo para as 
nossas dúvidas, medos e preocupações. Basta que, como Maria, 
acreditemos. Isabel disse: Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito 
da parte do Senhor será cumprido (Lc 1,45). 

Todos: Senhor, ajuda-me a crer como Maria e dizer o meu sim à tua 
Palavra de amor! 

TESTEMUNHO – MARIA NO INÍCIO DO MOVIMENTO DOS FOCOLARES 

Chiara Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares, relata que foi na 
casa de Maria, em Loreto, que teve as primeiras intuições daquilo que Deus 
a convidava a realizar na Igreja. 



Escreveu Chiara: Com 19 anos fui convidada a um congresso de estudantes 
católicas, em Loreto onde, segundo a tradição, está conservada a casinha 
da Sagrada Família de Nazaré. Participava em um colégio de um curso, mas 
logo que podia corria para lá. Ajoelhava-me ao lado das paredes 
escurecidas pelas velas. Algo de novo e divino me envolvia, quase me 
esmagava. Com o pensamento imaginava a vida virginal dos três (Maria, 
Jesus e José) transcorrida entre aquelas paredes. O meu coração se 
apertava e as lágrimas caíam sem controle. Em todos os intervalos do curso 
eu voltava correndo para lá. No último dia, a igreja estava lotada de jovens. 
Tive a certeza de que uma multidão de virgens seguiria aquela forma de 
consagração que Deus estava suscitando em mim: pessoas unidas pelo 
amor fraterno, tendo Jesus em meio a elas.

Maria estava ali, em Loreto, com a sua silenciosa presença à espera de 
todos os que haveriam de seguir Chiara naquela que se chamaria Obra de 
Maria. Hoje, o Movimento dos Focolares está presente em todos os 
continentes e tem milhões de seguidores. 

CANTO: EIS-ME AQUI, SENHOR (n. 3)

ESPECIAL SOBRE A CAMPANHA DA FRATERNIDADE 

Leitor 3: O planeta Terra é a casa de toda a humanidade e de todos os seres 
vivos. Precisamos dele para viver, assim como as gerações futuras vão 
precisar. Então podemos nos perguntar: Como cuidamos desta nossa 
grande casa? Dos nossos rios e florestas?

Leitor 1: O tema da Campanha da Fraternidade deste ano é Fraternidade: 
Biomas brasileiros e defesa da vida. Mas o que é um bioma? 

Leitor 2: Bioma é o conjunto de vida animal e vegetal existente em 
determinada área (ou seja, é aquela região na qual vivem em equilíbrio 
determinadas plantas, animais e outros seres vivos). Aqui no Brasil existem 
seis biomas: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e 
Pantanal. 

Todos: Desperta, Senhor, o nosso coração para que sejamos mais 
fraternos uns com os outros e não sejamos indiferentes ao modo como 
são tratados os nossos biomas. 
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SEGUNDO ENCONTRO
Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre (Lc 1,42)

Campanha da Fraternidade: Biomas brasileiros e defesa da vida

Ano Nacional Mariano: 300 anos da imagem da Senhora Aparecida

(Dispor de algum tipo de lixo, reciclável ou não (uma embalagem, papel amassado, 
casca de fruta...), para cada participante para o momento da dinâmica). 

CANTO: SANTA MÃE MARIA (n. 4)

Pessoa da casa: Deixemo-nos acompanhar, nesta quaresma, por Nossa 
Senhora. Ela é nossa querida mãe. Nós somos felizes por acolher vocês, pois 
assim acolhemos o próprio Deus. Iniciemos em nome do Pai e do Filho... 

Animador: O Brasil é um país rico em biodiversidade. Logo que chegou aqui, 
Pero Vaz de Caminha ficou encantado com o que encontrou. Ele escreveu ao 
rei de Portugal: Águas são muitas, infinitas. Em tal maneira graciosa (a terra) 
que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo; por causa das águas que tem!

Todos: Obrigado, Senhor, por todos os dons da terra em que vivemos. 

MOMENTO DAS PRECES

Animador: A cada invocação respondamos: Ajuda-nos, Senhor.

- A cuidar com carinho do lugar em que habitamos.

- A renovar, nesta quaresma, a nossa fé e o nosso compromisso com a vida. 

(Os membros do grupo podem acrescentar outras intenções).

Animador: Rezemos juntos a oração que Jesus nos ensinou: Pai-Nosso...

GESTO CONCRETO

Leitor 3: Foi sugerido ao animador que apresentasse uma proposta de 
gesto concreto. Vamos acolher e dialogar (breve momento para diálogo). 

ORAÇÃO FINAL (escolher alguém para recitar a oração)

Senhor, concede-nos a graça de acolher, guardar e viver a tua Palavra como 
Maria a viveu. E que, assim, possamos responder com amor e fidelidade, 
cada dia, a nossa vocação à santidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém.

CANTO FINAL: HINO DA CF 2017 (n. 15) OU OUTRO À ESCOLHA.
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Leitor 1: Além de nos dar essa terra maravilhosa para viver, Deus, em sua 
bondade nos ofereceu a sua própria Mãe. Em Aparecida, ela veio ao nosso 
encontro para nos ajudar, como um dia foi ao encontro de sua prima Isabel.

CANTO: Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a 
Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida.  

Leitor 2: Há 300 anos, na então Vila de Guaratinguetá, os pescadores 
Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves foram convocados para 
pescar no rio Paraíba do Sul, a fim de que fosse realizado um banquete ao 
Conde de Assumar, governador da província de São Paulo e Minas Gerais. 
Eram tempos difíceis e o rio estava escasso de peixes. 

Todos: Era preciso a ajuda de Deus para obter uma boa pesca.

Leitor 3: Depois de muitas tentativas fracassadas, eles chegaram ao Porto 
Itaguaçu. João Alves, provavelmente cansado e já sem esperanças, lançou a 
rede mais uma vez. De novo os peixes não vieram, mas apanhou o corpo de 
uma imagem de Maria, sem a cabeça. Lançou a rede novamente e pegou a 
cabeça da mesma imagem. E depois disso, milagrosamente, os peixes 
vieram em abundância.

Todos: As redes se encheram e o coração vibrou de alegria.

CANTO: SOMOS GENTE DA ESPERANÇA (n. 5)

Leitor 1: Durante quinze anos a imagem ficou na casa de Felipe Pedroso, 
onde as pessoas da vizinhança se reuniam para rezar e muitas graças eram 
alcançadas. A história da aparição de Nossa Senhora foi se espalhando e 
logo, pessoas de todas as partes do Brasil começaram a vir ao encontro da 
Mãe em busca de graças e de consolo para sua vida. 

Leitor 2: A Mãe Aparecida, representada na imagem que apareceu nas 
águas do rio Paraíba do Sul, hoje ocupa um lugar especial no coração de 
cada devoto e está guardada no Santuário Nacional de Aparecida. Em 1929 
ela foi proclamada a Rainha do Brasil e sua padroeira oficial pelo Papa Pio XI. 

Leitor 3: Muitos de nós já foram em romaria a Aparecida. É sempre uma 
grande emoção ir à casa da Mãe. Lá nos sentimos acolhidos, amados e 
atendidos. Pedimos, agora, a duas pessoas que já visitaram Aparecida para nos 
contar, brevemente, o que sentiram na primeira vez que lá estiveram. (Tempo).
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CANTO: Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. (2x) 

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS 

Animador: Vamos abrir a Bíblia e acompanhar a leitura do Evangelho de 
Lucas 1,39-45, em pé. (Depois de ler uma vez, fazer um breve momento de 
silêncio e ler novamente). 

Animador: Agora acompanhemos a Leitura Orante, escutando as seguintes 
FAIXAS DO CD na sequência 3, 11, 4 e 12.

TESTEMUNHO – PRIMEIROS MILAGRES DE NOSSA SENHORA APARECIDA

O encontro da pequena imagem quebrada, nas águas do 
rio Paraíba do Sul, transformou a vida daqueles três 
pescadores e dos moradores daquela vila. No rio em que há 
muito tempo as redes não pescavam quase nada, de 
repente houve o primeiro milagre: abundância de peixes. 

Nos anos em que a imagem ficou na casa de um dos 
pescadores, as pessoas se reuniam para rezar o terço. 
Conta-se que, certa noite, enquanto rezavam, 

repentinamente, sem que houvesse vento algum, as duas velas que 
iluminavam a Santa Imagem se apagaram. Houve espanto entre os devotos 
e Silvana Rocha se levantou para acendê-las novamente, mas antes que se 
aproximasse, as velas se acenderam sozinhas. Esses foram os dois 
primeiros milagres atribuídos a Nossa Senhora Aparecida. 

CANTO: MARIA DE NAZARÉ (n. 12)

ESPECIAL DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 

Animador: A Campanha da Fraternidade nos convida a tomar consciência 
sobre os biomas que existem no Brasil. Isso é necessário para que 
possamos cuidar bem da criação divina. 

Todos: Como são grandes, Senhor, as tuas obras. Tu fizeste tudo com 
sabedoria e a Terra está cheia de tuas criaturas (Sl 104,24).

Leitor 1: O bioma da Mata Atlântica é um dos mais ricos em biodiversidade 
e o mais ameaçado. A Mata Atlântica também guarda riquezas naturais e 
tem grande poder de regeneração, mas é preciso preservá-la. 
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Todos: Nesse bioma vivem populações de praia, quilombolas e indígenas.

Leitor 2: A Amazônia é o maior bioma do Brasil. Seus recursos naturais 
como madeira, borracha, castanha, peixes e minerais são uma riqueza para 
o mundo inteiro. Na Amazônia Legal vivem aproximadamente 24 milhões 
de pessoas. 

Todos: O futuro da humanidade inteira depende da Amazônia, mas ela 
está bastante ameaçada por interesses econômicos. 

Animador: Rezemos juntos a oração da Campanha da Fraternidade, da 
última página do livro.

DINÂMICA – FAZER O BEM QUE ESTÁ AO NOSSO ALCANCE

Leitor 3: Deus nos colocou à frente de todas as suas obras para cultivar e 
guardar a criação (Gn 2,15). Somos responsáveis pela terra e por toda vida 
existente nela. 

(Uma criança distribui aos participantes algum tipo de lixo, reciclável ou não: uma 
embalagem, um papel amassado, uma casca de fruta etc). 

Animador: Recebemos em nossas mãos um resíduo (lixo). Talvez você 
ainda não tenha parado para pensar, mas todos os dias o lixo passa por 
nossas mãos. E o que fazemos com ele? (Tempo). Converse com quem está a 
seu lado sobre qual destino poderia ser dado ao lixo que está em suas 
mãos, de modo que contribua com o cuidado da terra. (Tempo para partilha). 

Leitor 1: A sua atitude na destinação do lixo, por mais insignificante que 
possa parecer, faz a diferença na vida do nosso planeta. Deus disse: Eu lhe 
propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para 
que você e seus descendentes possam viver (Dt 30,19). 

Leitor 2: Reciclar e usar o lixo orgânico como adubo são formas criativas e 
responsáveis de escolher a vida e de cuidar do planeta. 

CANTO: Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a 
colheita, plantas para o irmão. (2x) 

GESTO CONCRETO

Animador: Podemos assumir o compromisso de fazer a correta separação 
do lixo em nossa casa?
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ORAÇÃO FINAL (em dois coros - uma pessoa segura a Imagem de Nossa Senhora)

Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa 
querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil.

Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas 
cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, 
prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que 
sempre pense no amor que mereceis; consagro-vos a minha língua para 
que sempre vos louve e propague a vossa devoção; consagro-vos o meu 
coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas.

Recebei-me, o Rainha incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos 
por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas; acolhei-me debaixo de 
vossa proteção; socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais 
e temporais, sobretudo na hora de minha morte.

Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, 
fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta 
vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda eternidade.

Animador: O Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai e do Filho 
e do Espírito Santo. Amém. 

CANTO: HINO DA CF (n. 15) OU OUTRO À ESCOLHA. 

TERCEIRO ENCONTRO 

Uma espada transpassará a tua alma! (Lc 2,35)

Campanha da Fraternidade: Biomas brasileiros e defesa da vida

Ano Nacional Mariano: Nossa Senhora de Lourdes socorre os doentes

Colocar ao centro uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes (ou outra imagem 
de Nossa Senhora), e uma fruta (maçã, laranja...).

CANTO: SEJA BEM-VINDO (n. 9)

Animador: Sejam todos bem-vindos a este nosso encontro de fé. Junto com 
Maria continuaremos nossa peregrinação quaresmal rumo à Páscoa do 
Senhor. Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho... (Pode ser cantado).

CANTO: NOSSO ENCONTRO SERÁ ABENÇOADO (n. 6)



Leitor 1: Os biomas brasileiros e a defesa da vida é o tema da Campanha 
da Fraternidade deste ano. Papa Francisco nos recorda: Hoje todas as 
pessoas estão de acordo que a terra é uma herança comum, cujos frutos 
devem beneficiar a todos. Para as pessoas de fé, isso se torna uma 
questão de fidelidade ao Criador, porque Deus criou o mundo para todos 
(Laudato Si', 93). 

Todos: Deus criou o mundo para todos nós. É preciso cuidar desse presente!

Animador: A Mãe de Deus, ao longo da história, nunca abandonou seus filhos. 
As suas aparições, normalmente para pessoas humildes, em lugares 
desconhecidos, realçam a ação de Deus, que um dia ela cantou no Magnificat:  

Todos: Ele exaltou os humildes e saciou os famintos (Lc 1,52-53). 

Leitor 2: Assim aconteceu em Lourdes, pequena cidade da França. A Virgem 
Maria apareceu na gruta de Massabielle a uma agricultora: Bernadette 
Soubirous. Eu sou a Imaculada Conceição! Assim se apresentou Maria, à 
Bernadette.

Leitor 3: Esta autoapresentação de Nossa Senhora ajudou a Igreja a 
compreender a grandeza do que estava acontecendo e acreditar na 
aparição, pois Bernadette, menina analfabeta, não tinha a mínima ideia da 
existência do dogma da Imaculada Conceição, proclamado uns anos antes 
pelo Papa Pio IX.

Leitor 1: Entre 11 de fevereiro e 18 de julho de 1858, aconteceram 18 
aparições de Nossa Senhora, em Lourdes. A Igreja reconheceu a 
autenticidade das aparições, em janeiro de 1862. 

Todos: Nossa Senhora de Lourdes é a padroeira dos enfermos. 

Animador: Vamos trazer ao nosso coração, neste momento, as pessoas que 
conhecemos e que estão doentes (momento de silêncio). Enquanto 
cantamos, vamos até a imagem de Nossa Senhora, que está aqui no centro, 
estendamos a ela a nossa mão e entreguemos aos cuidados de Nossa 
Senhora a pessoa enferma.  

CANTO: IMACULADA MARIA DE DEUS (n. 2)

Leitor 2: A palavra de Deus nos chama à conversão durante o tempo da 
quaresma: Convertei-vos e crede no Evangelho (Mc 1,15). 
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ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

Leitor 3: Com respeito, abramos a nossa Bíblia em Lucas 2,22-40 e 
acompanhemos a leitura do Evangelho, em pé. (Depois da leitura, faz-se um 
momento de silêncio).

Animador: Celebremos a Leitura Orante, escutando as seguintes FAIXAS 
DO CD na sequência 5, 11, 6 e 12.

Animador: Vamos concluir este momento louvando a Deus com as palavras 
de Simeão: 

Todos: Agora, Senhor, segundo tua promessa, deixa teu servo ir em paz, 
porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de 
todos os povos: luz para iluminar as nações e glória de teu povo, Israel 
(Lc 2,29-32). 

DINÂMICA – ORAÇÃO A NOSSA SENHORA

Leitor 1: Quem estiver precisando sentir o carinho da Mãe de Deus ou lhe 
pedir algo, dirija-se até próximo da mesa em que está a imagem de Nossa 
Senhora (tempo). Os demais, formando um círculo, se dão as mãos durante 
a oração a seguir: 

Animador: Mãe do Verdadeiro Deus, por quem se vive (as pessoas que estão 

perto da imagem repetem as frases). Tu és nossa Mãe compassiva, nós te 
buscamos e a ti clamamos. Acolhe com piedade nosso pranto e nossas 
tristezas. Tu, que és nossa doce e amorosa Mãe, cobre-nos com teu manto 
de amor e  carrega-nos em teus braços. Amém. 

Leitor 2: Pedimos às pessoas doentes, se houver, para que permaneçam 
junto à imagem e aos demais que estendam a mão direita sobre essas 
pessoas e repitam a oração a seguir, frase por frase: 

Animador: Senhor Jesus Cristo, que passaste pelo mundo fazendo o bem e 
curando os doentes, nós te pedimos que abençoes estes teus filhos 
enfermos. Dá-lhes a força do corpo e a firmeza do espírito, a resistência à 
dor e a saúde completa, para que, vivendo junto da família, com alegria te 
bendigam. Tu que vives e reinas para sempre. Amém. (Todos voltam aos 
seus lugares).

CANTO: DENTRO DE MIM (n. 7) 

12
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TESTEMUNHO – A VOCAÇÃO DE BERNADETTE SOUBIROUS

Bernadette recebeu a graça de ver Nossa Senhora na 
gruta de Lourdes, quando tinha apenas 14 anos. Esse 
encontro marcou profundamente a sua vida. Numa 
das aparições, Maria lhe disse: Não te prometo fazer-
te feliz neste mundo, mas no outro. Depois das 
aparições, Bernadette quis ingressar na vida religiosa 
contemplativa, mas sua saúde frágil era um obstáculo. 
Em 1866, entrou no convento de Nevers, onde 
suportou, em silêncio, sofrimentos físicos e morais. 
Ali exerceu funções de enfermeira e sacristã até que, 

devido ao agravamento da saúde, não pôde mais. Bernadete passou 
acamada os últimos nove anos de vida. Morreu em 16 de abril de 1879. 
Mesmo depois de tanto tempo, seu corpo permanece intacto. Foi 
canonizada no dia 8 de dezembro de 1933. Nos momentos de dor ela 
costumava rezar: Ó minha Mãe, ao vosso coração eu venho confiar as 
angústias do meu coração e pedir força e coragem.  

Animador: Nossa Senhora de Lourdes. Todos: Rogai por nós.

ESPECIAL DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE

Animador: Um dos objetivos da Campanha da Fraternidade deste ano é 
aprofundar o conhecimento dos biomas, suas belezas, significados e 
importância para a vida do planeta. O Papa Francisco disse: 

Leitor 1: O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a 
preocupação de unir toda a família humana na busca de um 
desenvolvimento integral e sustentável, pois sabemos que as coisas podem 
mudar. Continua o Papa:

Todos: O Criador não nos abandona, nunca recua no seu projeto de amor, 
nem se arrepende de nos ter criado (Laudato Si', 13). 

Leitor 2: O Cerrado está localizado na área central do Brasil. O Cerrado, 
apesar de não possuir água, desempenha papel fundamental no ciclo das 
águas brasileiras, pois acumula água das chuvas no seu subsolo poroso. 

Todos: Sem o Cerrado o futuro dos rios como o Rio São Francisco, fica 
ameaçado.
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Leitor 3: A Caatinga é o bioma que só existe no Brasil. Está no clima semiárido 
que compreende principalmente a região do Nordeste. É um bioma capaz de 
poupar água no tempo da seca e retomar a vida com as primeiras chuvas. 

Todos: O bioma da Caatinga forjou um povo de fé, guerreiro e sábio, que 
busca constantemente meios para sobreviver.

Animador: Quando vemos uma árvore seca, pensamos que esteja morta. O 
Cerrado e a Caatinga nos mostram o contrário: eles conservam a vida 
escondida. (Pegar a fruta e mostrar a todos). O que vocês veem em minha 
mão? (Deixar que algumas pessoas falem). Nossos olhos veem uma fruta, mas 
dentro dela existe sementes, que são princípio de vida (tempo para partilha).

CANTO: PÕE A SEMENTE NA TERRA (n. 8)

Leitor 1: Assim é também o Reino de Deus. Jesus o comparou a um grão de 
mostarda que, em sua pequenez, esconde a maior de todas as hortaliças. 

MOMENTO DE ORAÇÃO

Leitor 2: Apresentemos ao Deus da vida as nossas preces e rezemos juntos: 
Escuta, Senhor, a nossa prece. 

- Pelos doentes para que tenham força e jamais percam a fé e a esperança.

- Para que nesta quaresma voltemos a Deus de todo coração. 

(Os membros do grupo podem acrescentar outras intenções). 

Animador: Rezemos juntos a Oração da Campanha da Fraternidade da 
última página do livrinho.

GESTO CONCRETO

Leitor 3: Conhecemos alguém que esteja doente em nossa comunidade? 
Vamos fazer uma visita e levar a essa pessoa o consolo de nossa Mãe, que 
em Lourdes concedeu a cura a muitos enfermos. 

ORAÇÃO FINAL (pedir a alguma pessoa para recitar esta oração)

Senhor, que nossos olhos possam contemplar a tua salvação, o nosso coração 
possa acolher o teu amor e a tua misericórdia e que nossas mãos nunca se 
cansem de trabalhar em prol da vida. Por Cristo Senhor nosso. Amém. 

Animador: Abençoe-nos, o Deus de amor e misericórdia, Pai e Filho... 

CANTO: HINO DA CF (n. 15) OU OUTRO À ESCOLHA. 
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QUARTO ENCONTRO
Fazei tudo o que ele vos disser! (Jo 2,5)

Campanha da Fraternidade: Biomas brasileiros e defesa da vida

Ano Nacional Mariano: Nossa Senhora de Guadalupe

Alguém da casa: Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos em nossa casa. A 
presença de vocês é motivo de muita alegria para nós. Enquanto cantamos, 
vamos dar as boas-vindas uns para os outros. 

CANTO: SEJA BEM-VINDO (n. 9)

Animador: Em nome do Pai e do Filho... (Pode ser cantado). Há mais de 50 
anos a Igreja do Brasil realiza a Campanha da Fraternidade, sempre em busca 
de despertar a sociedade para um tema especial. Neste ano, ela nos alerta:  

Todos: Precisamos cuidar melhor da biodiversidade do nosso país. 

Leitor 1: Estamos vivendo a Campanha da Fraternidade dentro do Ano 
Nacional Mariano. As aparições de Maria sempre aconteceram em momentos 
de incertezas e nas periferias do mundo. Hoje, rezaremos com a Padroeira da 
América Latina, pedindo: Nossa Senhora de Guadalupe. Rogai por nós.

Leitor 2: Maria se manifestou sobre o monte Tepeyac, no México, em 1531. 
Ela apareceu ao índio João Diego e revelou seu desejo de que fosse 
construída uma igreja naquele lugar. O índio levou a mensagem a Dom João 
de Zumárraga, mas o bispo pediu provas da aparição. Perguntou o bispo: 
Por qual motivo ela pediria uma igreja?

Todos: A Mãe de Deus queria estar próxima de seus filhos indígenas, que 
estavam sendo dizimados pelos conquistadores. 

Leitor 3: O humilde João Diego não se sentia capaz de realizar a missão que 
ela pedia e, por isso, desviou o caminho para evitar o encontro com a 
Virgem com a desculpa de que precisava cuidar de seu tio, bastante doente. 
Mas, Maria não desistiu dele, foi ao seu encontro, viu sua aflição e lhe disse:

Todos: Não temas esta doença e nenhuma outra. Não fiques aflito, eu, 
que sou tua mãe, não estou aqui?  

Leitor 1: Nossa Senhora, então, pediu a João Diego que subisse o monte 
Tepeyac e colhesse algumas flores, colocando-as em seu manto e as levasse 
ao bispo. Esse era o sinal de que ela o enviava ao bispo. Ele obedeceu.



16

Leitor 2: Na presença do bispo, João Diego contou sobre o encontro com 
Maria, depois abriu seu manto e as flores caíram. Aquelas flores eram a 
prova da aparição, pois, no inverno rigoroso, era impossível haver flores. 
Mas, para a surpresa de todos, inclusive do índio, em seu manto, ao caírem 
as flores, ficou impressa a imagem da Virgem de Guadalupe. 

Animador: A guerra cessou imediatamente. E da união dos conquistadores 
com os indígenas, nasceu o povo mexicano. O povo mexicano tem 
consciência que deve, historicamente, sua existência a Nossa Senhora. 

Todos: Nossa Senhora de Guadalupe: rogai por nós. 

Leitor 3: Aquele manto, tecido frágil, feito de vegetais, deveria durar no 
máximo vinte anos. No entanto, já se passaram quase cinco séculos e ele 
permanece intacto, exposto no Santuário de Guadalupe. Já foi estudado 
por cientistas, que não conseguem explicar como a imagem foi formada e 
se mantém, desafiando as leis da natureza. 

CANTO: MÃE DO CÉU MORENA (n. 10) 

Animador: Maria sempre deseja o melhor para nós e, por isso, recomenda 
que sigamos as palavras de seu Filho (alguém entra trazendo a Bíblia). 

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

Leitor 1: Vamos acompanhar, com o coração aberto, a 
leitura do Evangelho de João 2,1-11, em pé. Quem não 
tiver a Bíblia, acompanhe com quem estiver ao lado. 
(Depois da leitura, faz-se um momento de silêncio e se lê 
novamente).

Leitor 2: Celebremos a Leitura Orante escutando as 
FAIXAS DO CD na seguinte sequência 7, 11, 8 e 12.

DINÂMICA – O QUE JESUS ME DIZ 

Leitor 3: Maria, ao perceber que o vinho havia acabado, recorreu a Jesus. 
Sabia que Ele não deixaria os noivos passarem vexame e disse aos que 
serviam: Fazei tudo o que Ele vos disser. Ela sabia que a Palavra de Jesus 
teria força para transformar qualquer realidade. 

Animador: Em geral, cada um de nós, tem uma frase preferida, entre tantas  
do Evangelho: aquela passagem que toca o nosso coração cada vez que a 
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ouvimos. Então, nesse momento, vamos passar a Bíblia de mão em mão. 
Cada pessoa ao chegar a sua vez, acolhe a Bíblia com carinho e fala em voz 
alta qual é a frase que mais lhe toca. Se não lembrar não tem problema; 
passa adiante. (Tempo para partilha). 

CANTO: Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para 
os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. (2x)

TESTEMUNHO – SÃO JOÃO DIEGO: GRANDE EVANGELIZADOR 

João Diego nasceu em 1474 na atual cidade do México. Índio Asteca, era 
pobre e trabalhava no campo. Possuía um pedaço de terra, onde vivia feliz 
com sua esposa. Convertido ao catolicismo, fazia constantemente uma 
longa caminhada até a igreja para aprender mais sobre a fé. Quando ficou 
viúvo, João Diego passou a se dedicar ainda mais à religião. Um dia, 
voltando da igreja, a Virgem de Guadalupe apareceu a ele, chamando-o 
carinhosamente em sua língua materna: Joãozinho, meu queridinho. Esse 
encontro transformou a sua vida.

Depois das aparições, ele foi morar numa sala ao lado da capela onde foi 
colocado o manto com a imagem da Virgem de Guadalupe. Doou ao seu tio 
tudo o que possuía e dedicou o resto da vida a testemunhar as aparições a 
seus conterrâneos indígenas, que sentindo o carinho de Nossa Senhora por 
eles, convertiam-se ao catolicismo. João Diego amava a Eucaristia e obteve 
permissão para comungar várias vezes por semana, algo raro naquela 
época. Faleceu com 74 anos. Foi canonizado em 2002 por São João Paulo II². 

Animador: Nossa Senhora de Guadalupe. Todos: Rogai por nós.

Animador: São João Diego. Todos: Rogai por nós.

ESPECIAL DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE

Animador: Os biomas brasileiros, como nos apresenta a Campanha da 
Fraternidade, são motivo de gratidão e de preocupação. O Papa Francisco 
afirmou: 

Todos: Cada um de nós, a partir da sua cultura, experiência, iniciativas e 
capacidades pode colaborar no cuidado da criação (Laudato Si', 14).

² Fonte: http://www.franciscanos.org.br/?p=59721. Acesso em 04 nov 2016.
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Leitor 1: O Pantanal conserva grande parte do seu bioma original. Possui 
uma das maiores extensões úmidas do mundo, com grande beleza e rica 
em biodiversidade.  

Todos: Muitas tribos indígenas e comunidades tradicionais ribeirinhas 
habitam esse bioma. 

Leitor 2: Nos últimos anos, o Pantanal tem sido objeto de diversas ações do 
poder público associado a interesses empresariais de grandes impactos 
negativos. O peixe é o bem natural que mais gera renda no Pantanal, mas os 
sistemas aquáticos estão ameaçados.

Todos: O Pantanal é considerado Santuário da Vida, mas está ameaçado 
pela ganância dos poderosos. 

Leitor 3: Muitas pessoas dependem da pesca para sobreviver. Cuidam com 
amor do bioma em que vivem, pois dele vem o seu sustento. 

Todos: Quem respeita o Senhor, respeita toda a criação.

CANTO: SENHOR MEU DEUS (n. 13)

MOMENTO DAS PRECES

Animador: Jesus disse aos seus discípulos: Tudo o que, na oração, pedirdes 
com fé, vós o recebereis (Mt 21,22). Com essa confiança, peçamos: Senhor, 
escutai a nossa prece.

- Pelos povos indígenas, para que se sintam filhos de Nossa Senhora.

- Nesta quaresma, reavivai, Senhor, nossa fé em vossa palavra a fim de que 
ela seja luz em nosso caminho.

(Os membros do grupo podem acrescentar outros pedidos espontâneos). 

Animador: Vamos concluir este momento rezando à Virgem de Guadalupe: 

Leitor 1: Ó Mãe de Deus, Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas. 

Todos: Tu, que és nossa Mãe compassiva, cura nossas dores; acolhe-nos 
no aconchego do teu manto e escuta as nossas preces.

Leitor 2: Ampara os doentes, todas as pessoas que sofrem, em especial as 
desempregadas.

Todos: Protege nossos lares e nossos filhos, livrando-os das maldades e 
dos perigos desse mundo. 
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Leitor 3: Que em nossa casa o nome de Deus seja louvado. Que os seus 
mandamentos sejam observados com fidelidade. 

Todos: Que teu bendito nome, ó Mãe querida, seja sempre lembrado com 
muita devoção. Ajude-nos a obedecer a Jesus. Amém.

GESTO CONCRETO

Animador: Como está sendo a nossa vivência quaresmal? Qual gesto 
concreto poderia atestar que houve conversão em nós? 

ORAÇÃO FINAL (pedir a alguma pessoa para recitar esta oração)

Deus, Pai de amor e de misericórdia, abençoe a nossa terra e cada um de 
nós, para que sejamos guardiões de toda a criação. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém. Deus nos abençoe em nome do Pai e do Filho... 

CANTO: HINO DA CF (n. 15) OU OUTRO À ESCOLHA. 

QUINTO ENCONTRO 
Mulher, eis o teu filho! Eis a tua mãe! (Jo 19,26-27)

Campanha da Fraternidade: Biomas brasileiros e defesa da vida

Ano Nacional Mariano: Nossa Senhora de Fátima - Rezem o Rosário

Colocar sobre a mesa ao centro uma imagem de Nossa Senhora, uma ou mais 
rosas para cada participante e, sobre a mesa, um vaso vazio. No momento 
indicado, as rosas serão distribuídas aos presentes, que as levarão ao vaso).

CANTO: EIS-ME AQUI, SENHOR (n. 3)

Alguém da casa: Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso lar. É 
uma alegria nos encontrar para rezarmos juntos. Acolhamo-nos uns aos 
outros dizendo a quem está ao nosso lado: A sua presença traz alegria para 
todos nós! (Tempo). Iniciemos nosso encontro em nome do Pai e do Filho... 

CANTO: Eu vos dou um novo mandamento: Que vos ameis uns aos outros, 
assim como eu vos amei, disse o Senhor. 

Animador: Na caminhada quaresmal, estamos refletindo sobre os biomas 
brasileiros, como nos sugere a Campanha da Fraternidade. Uma realidade à 
qual não podemos ficar indiferentes. O Papa Francisco afirma:  
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Todos: Quando o coração está verdadeiramente aberto a uma comunhão 
universal, nada e ninguém fica excluído dessa fraternidade (Laudato Si', 92). 

Leitor 1: Unimos a Campanha da Fraternidade com a celebração do Ano 
Nacional Mariano. Hoje rezaremos com Nossa Senhora de Fátima. A 
Virgem do Rosário apareceu a três crianças: Lúcia, de dez anos, e seus 
primos Francisco e Jacinta, de nove e sete anos, enquanto apascentavam 
um pequeno rebanho, na Cova da Iria, em Portugal. 

Animador: Nossa Senhora de Fátima. Todos: Rogai por nós.

Leitor 2: A primeira aparição aconteceu em 13 de maio de 1917. Segundo 
as descrições de Lúcia, era uma Senhora vestida de branco, mais brilhante 
que o sol, reluzindo mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de 
água límpida, atravessado pelos raios de sol mais ardente³. 

Animador: Nossa Senhora de Fátima. Todos: Rogai por nós.

Leitor 3: As aparições de Nossa Senhora continuaram por seis meses 
seguidos, sempre no dia treze. A mensagem trazida por ela pedia ao povo a 
oração do rosário, penitência e conversão. Em suas memórias, Lúcia 
anotou o principal pedido de Nossa Senhora: Rezem o terço todos os dias, 
para alcançar o fim da guerra e a paz para o mundo. 

Animador: Nossa Senhora de Fátima. Todos: Rogai por nós.

Animador: Em atenção ao pedido de Nossa Senhora também nós 
rezaremos. Hoje recitaremos uma dezena do terço, pedindo que ela 
interceda a Deus pela paz no mundo. (Distribuir as rosas entre os presentes e, 
na medida que forem sendo rezadas as Ave-Marias, as pessoas vão levando as 
rosas e compondo o vaso sobre a mesa, ao lado da imagem de Nossa Senhora). 

Rezemos o Pai-Nosso todos juntos e as Ave-Marias espontaneamente.

CANTO: A TREZE DE MAIO (n. 11) OU OUTRO À ESCOLHA

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

Animador: Com carinho e respeito, abramos a 
Bíblia para acompanhar a leitura do Evangelho 
de João 19,25-27 e também João 19,38-42, em 
pé. (Depois de leitura, faz-se um momento de 
silêncio e se leem novamente os textos).

³ Memórias da Ir. Lúcia 1.
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Leitor 1: Celebremos a Leitura Orante – FAIXAS DO CD na seguinte 
sequência 9, 11, 10 e 12.

DINÂMICA – O ROSÁRIO

Leitor 2: São João Paulo II testemunhou: O rosário me acompanhou nos 
momentos de alegria e nas provações. A ele confiei muitas preocupações; 

4nele sempre encontrei conforto . 

Leitor 3: Temos o costume de rezar o terço ou o rosário? Rezamos sozinhos, 
em família, em comunidade? 

Todos: A oração do rosário atrai graças divinas e nos aproxima de Deus. 

Leitor 1: As flores fazem parte da lembrança de bons momentos e das 
principais celebrações da vida. Elas têm o poder de transformar um 
ambiente simples em um ambiente alegre e um momento qualquer em um 
momento inesquecível. 

Leitor 2: A palavra rosário significa uma composição de rosas. Durante a 
oração do rosário, cada Ave-Maria é como uma rosa que oferecemos a Nossa 
Senhora, semelhante ao que fizemos quando rezamos a dezena, há pouco.

Animador: Em grupo, vamos nos ajudar a lembrar os mistérios do 
rosário. Quais são os cinco mistérios gozosos? Podemos falar em voz alta 
(tempo para partilha). Quais são os cinco dolorosos? Podemos  falar  em  voz 
alta (tempo). Quais são os cinco gloriosos? Podemos falar em voz alta (tempo). 
Quais  são  os  cinco  luminosos? Podemos  falar  em voz  alta  (tempo ).

Leitor 3: Ao final desta celebração, cada um de nós, espontaneamente, 
poderá levar uma ou mais dessas rosas para pessoas que estejam 
precisando recebê-las. Pode ser o marido, a esposa, algum filho... um 
vizinho, um doente... ou ainda alguém que não participa conosco do grupo. 

CANTO: MARIA DE NAZARÉ (n. 12)

TESTEMUNHO – OS TRÊS PASTOREZINHOS DE FÁTIMA 

Lúcia dos Santos, Francisco Marto e Jacinta Marto foram os escolhidos por 
Deus para verem Nossa Senhora. Na primeira aparição, em 1917, Maria 
perguntou se eles aceitavam participar dos sofrimentos de Cristo pela 

4  SÃO JOÃO PAULO II: Carta Apostólica: O Rosário da Virgem Maria, n. 2.



22

humanidade: Vocês querem se oferecer a Deus para suportar todos os 
 5

sofrimentos que Ele enviar?  Ao responderem sim, a Virgem acrescentou: 
Vocês sofrerão bastante, mas a graça de Deus será o seu conforto. 

Após as aparições, a vida daqueles três pastorezinhos mudou 
radicalmente. Passaram a rezar o terço todos os dias e a fazer sacrifícios. 
Francisco, marcado pelas palavras de Nossa Senhora que pedia não 
ofendam mais a Deus, gostava de rezar em silêncio e oferecia muitos 
sacrifícios pelos pecadores. Faleceu em sua casa aos 11 anos, vítima da 
gripe espanhola. Jacinta, como seu irmão, se entregou à oração e ao 
sacrifício e também faleceu com a gripe espanhola, aos 10 anos de idade. 
Lúcia, diferente de seus primos, viveu 97 anos. Ela guardou a mensagem 
que seria revelada somente mais tarde. Lúcia era a única que falava com 
Nossa Senhora durante as aparições. Tornou-se freira de clausura no 
Convento de Santa Teresa, em Coimbra. 

Francisco e Jacinta foram beatificados por São João Paulo II, em Fátima, no 
dia 13 de maio de 2000. O Papa Bento XVI, em 2008, apenas três anos após 
a morte de Lúcia, autorizou a abertura da causa de sua beatificação. 

ESPECIAL SOBRE A CAMPANHA DA FRATERNIDADE

Animador: Uma pessoa de fé que faz sua caminhada quaresmal rumo à 
Páscoa, ao tomar consciência da realidade como são tratados os biomas, não 
poderá ficar indiferente, nos diz o texto base da Campanha da Fraternidade 
deste ano. Vamos recordar, repetindo juntos o seu tema e lema: 

Todos: Biomas brasileiros e defesa da vida. Cultivar e guardar a criação 
(Gn 2,15). 

Leitor 1: O Pampa é um bioma que se encontra no estado do Rio Grande do 
Sul. As paisagens do Pampa são variadas: de serras a planícies e de morros a 
pequenas colinas. Compreende fauna e flora próprios e de grande 
biodiversidade.

Todos: O vento é uma presença marcante no cenário pampeano. O vento 
minuano, cortante nos dias de inverno, moldou a paisagem e os hábitos 
do povo. 

5  Memórias da Irmã Lúcia I. 14ª ed. Fátima: Secretariado dos Pastorinhos, 2010, p. 172-173.
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Leitor 2: Povos indígenas, de várias etnias, contribuíram significativamente 
para a formação humana e social do povo gaúcho. Posteriormente, muitos 
europeus passaram a habitar esse bioma. 

Todos: Nos habitantes do Pampa está presente o apego à terra, o trato 
direto dos animais e a identificação com o gaúcho peão. 

Animador: Ao contemplar os biomas brasileiros vemos sinais visíveis do 
amor de Deus Criador. 

CANTO: SENHOR MEU DEUS (n. 13)

MOMENTO DAS PRECES

Leitor 3: O apóstolo Paulo exortava os cristãos: Em toda ocasião apresentai 
a Deus os vossos pedidos (Fl 4,6). Confiantes, digamos: Nós confiamos em 
tuas mãos, Senhor.

- Toda a nossa vida, nossos esforços, tristezas e alegrias. 

- O nosso desejo de conversão neste tempo quaresmal. 

- O cansaço de cada dia e a vontade de ser fiéis à tua Palavra.

(Os membros do grupo podem apresentar suas intenções).

Animador: Rezemos juntos a oração que Jesus nos ensinou: Pai-Nosso...

GESTO CONCRETO

Habituar-se a rezar o terço, em família ou individualmente. E, hoje, ao sair, 
levemos as flores de Nossa Senhora, aquelas do vaso, a quem estiver 
precisando do carinho dela. Ao entregar, digamos para a pessoa: Estou 
participando dos encontros em preparação da Páscoa e estas flores são um 
presente de Nossa Senhora para você!

ORAÇÃO FINAL (pedir a alguma pessoa para recitar esta oração)

Deus Criador, nós te agradecemos pela riqueza dos nossos biomas 
brasileiros. Agradecemos pelo lugar em que vivemos, pela nossa família, o 
nosso trabalho e a nossa comunidade. Ajuda-nos a cuidar bem de tudo o 
que colocaste em nossas mãos. Isso te pedimos por Cristo nosso Senhor. 
Amém. Em nome do Pai e do Filho... 

CANTO: HINO DA CF (n. 15) OU OUTRO À ESCOLHA. 
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SEXTO ENCONTRO – CELEBRAÇÃO PASCAL
Todos eles perseveravam na oração em comum (At 1,14)

Campanha da Fraternidade: Biomas brasileiros e defesa da vida

Ano Nacional Mariano: Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos

(Preparar o ambiente com tecidos branco e uma imagem de Nossa Senhora. À 
medida que as pessoas forem chegando para o encontro, anotar o nome de cada 
uma num caderno. Esses nomes serão lidos no momento da dinâmica).

Animador: Sejam todos bem-vindos! Neste Ano Nacional Mariano vivemos 
a nossa quaresma junto com Maria, nossa mãe. Ela está ao nosso lado e nos 
indica Jesus. Digamos juntos: Maria está conosco e nos leva a Jesus. 

Leitor 1: Nossa Senhora possui muitos títulos, mas é sempre ela, a Mãe de 
Jesus e nossa, que invocamos com diferentes nomes. Iniciemos nosso 
encontro em nome do Pai e do Filho... 

CANTO: IMACULADA (n. 2) OU OUTRO À ESCOLHA

Leitor 2: A quaresma nos prepara para celebrar bem a páscoa. Em forma de 
agradecimento a Deus pela vida nova que vem da ressurreição de Jesus, 
rezemos um antigo hino chamado Te Deum (A ti, ó Deus), em dois coros:

Lado A: A vós, ó Deus, louvamos; a vós, Senhor, cantamos. A vós, Eterno 
Pai, adora toda a terra.

Lado B: A vós cantam os anjos, os céus e seus poderes: Sois Santo, Santo, 
Santo. Senhor, Deus do universo!

Lado A: Céus e terra proclamam a vossa imensa glória. A vós celebra o 
coro glorioso dos apóstolos.

Lado B: A nobre multidão dos profetas e o luminoso exército dos vossos 
santos mártires, vos louva.

Lado A: A Santa Igreja proclama a vós, por toda a terra, ó Pai onipotente 
de imensa majestade.

Lado B: E adora juntamente o vosso Filho único, Deus vivo e verdadeiro, e ao 
vosso Santo Espírito.

Lado A: Ó Cristo, Rei da Glória, Filho do Pai Eterno, nascestes duma 
Virgem, a fim de nos salvar.



25

Lado B: Sofrendo vós a morte, da morte triunfastes, abrindo o reino eterno 
dos céus aos que têm fé.

Lado A: Sentastes à direita de Deus, do Pai na glória. Nós cremos que vireis 
de novo, como juiz.

Lado B: Portanto, vos pedimos: salvai os vossos servos, que vós, Senhor, 
remistes com vosso sangue precioso.

Todos: Nós vos suplicamos, Senhor, fazei-nos ser contados em meio a 
vossos santos na vossa eterna glória. Amém.

Animador: Glória ao Pai e ao Filho...

Leitor 3: Depois de Jesus, quem experimentou a luz da ressurreição foi 
Maria, pois ela foi elevada ao céu em corpo e alma. Também foi coroada 
Rainha dos Apóstolos. 

Leitor 1: Essa invocação é antiga e foi inserida na ladainha de Nossa Senhora. 

Todos: Maria, Rainha dos Apóstolos, acompanhai-nos, encorajai-nos e 
abençoai nossa vida e missão. 

Leitor 2: Ela conduz a humanidade a seu Filho, o Verbo de Deus feito carne. 
Acolhamos a Bíblia, Palavra Divina, em nosso meio. (Alguém entra com a Bíblia).

CANTO: Ensina Maria tua gente a escutar, desperta teus filhos que o Pai 
quer falar. (2x) 

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

Animador: Vamos abrir com amor e 
respeito a nossa Bíblia e acompanhar a 
leitura dos Atos dos Apóstolos 1,12-14, em 
pé. (Depois da leitura, faz se um momento de 
silêncio e se lê novamente).

CANTO: ESTAMOS AQUI REUNIDOS (n. 14)

DINÂMICA – NO CENÁCULO COM MARIA

Leitor 1: Antes de morrer na cruz, Jesus entregou Maria ao discípulo 
João: Eis a tua mãe (Jo 19,26), e entregou o discípulo a Maria: Eis o teu 
filho (Jo 19,27). Desde então, ela assumiu a missão de ser a mãe dos 
apóstolos e Mãe da Igreja: Maria estava com eles (At 1,14). 
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Leitor 2: Ela não somente é a Rainha dos Apóstolos, cujos nomes estão 
escritos na Bíblia, mas dos discípulos de Jesus de todos os tempos. 
Portanto, ela é rainha de cada um de nós. 

Leitor 3: Vamos olhar para a imagem de Maria e nos colocar junto dela no 
Cenáculo. (Ler, pausadamente, o trecho de At 1,12-14, mas atenção: acrescentar 
depois da lista do nome dos apóstolos, o nome de cada pessoa que está 
participando do encontro, conforme foi escrito no caderno, no início). 

Animador: Vamos consagrar nossa vida à Rainha dos Apóstolos:

Leitor 1: Acolhei-me, ó Rainha, entre os que amais, nutris, santificais e 
guiais, na escola de Jesus Cristo, Divino Mestre.

Todos: Vós reconheceis nos planos de Deus os filhos que Ele chama, e por 
eles intercedeis, obtendo-lhes graça, luz e conforto. 

Leitor 2: Desde a encarnação até a ascensão, vós acompanhastes Jesus. Isto 
é para nós exemplo e dom inefável. 

Todos: Também nós nos colocamos inteiramente em vossas mãos. 
Alcançai-nos a graça de conhecer, imitar e amar sempre mais a Jesus.

CANTO: SANTA MÃE MARIA (n. 4) OU MARIA DE NAZARÉ (n. 12)

 6 TESTEMUNHO – BASÍLICA DE SANTA MARIA MAIOR

Segundo a tradição, no ano 352, vivia em Roma, um homem, muito rico, 
chamado João. Não tinha filhos e queria construir obras para a Igreja, mas 
não sabia como fazer.

Na noite de 5 de agosto, apareceu-lhe em sonho a Virgem Maria, que lhe 
ordenou construir uma igreja no lugar onde apareceria neve na manhã seguinte. 
João acordou e entristeceu-se ao dar-se conta que, em Roma, era verão e, 
portanto, não poderia haver neve. Porém, na mesma noite, a Virgem apareceu 
também ao Papa Libério e lhe disse que, ao clarear o dia, deveria subir o monte 
Esquilino onde encontraria bastante neve e lá deveria erguer uma igreja. 

Na manhã daquele dia, misteriosamente, nevou em Roma e, enquanto a 
notícia da neve se espalhava, o Papa e João se encontraram sobre o monte 
Esquilino, cada um trazendo no coração o seu sonho. Maravilharam-se ao 
tomar conhecimento do mesmo sonho nos dois. 

6  Fonte: www.cleofas.com.br. Acesso: 05 nov 2016.
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Com um bastão, o Papa traçou a área para erguer a igreja que João 
construiu com o seu dinheiro. Nascia a Basílica de Santa Maria das Neves. 

Quase um século depois, no ano 440, para celebrar o Concílio de Éfeso, que 
proclamou a maternidade divina de Maria, o Papa Xisto III mandou 
construir uma igreja maior. A nova igreja, que substituiu a anterior, foi 
consagrada com o nome de Basílica de Santa Maria Maior, existente até os 
dias de hoje. É a mãe de todas as igrejas dedicadas a Nossa Senhora.

MOMENTO DAS PRECES

Leitor 3: A cada prece digamos: Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. 

- Que a experiência da Páscoa nos ilumine e fortaleça em nossa missão. 

- Que o nosso amor por Deus cresça sempre mais.
(Os membros do grupo podem acrescentar outras invocações).

Animador: Rezemos juntos a oração que Jesus nos ensinou: Pai-Nosso...

GESTO CONCRETO

Dedicar um lugar especial para Maria em nossa casa: pode ser um 
altarzinho ou mesmo uma estante.

ORAÇÃO FINAL (pedir a alguma pessoa para recitar esta oração)

Percorremos esta quaresma de mãos dadas com Maria. Ela, como todas as 
mães do mundo, foi mestra na arte de amar, nos momentos de alegria e de 
sofrimento. Convidamos então, todas as mães do grupo para nos abençoar. Elas 
podem vir ao centro estender uma das mãos e rezar esta oração (tempo): 

Mães: O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o seu 
rosto sobre ti e te conceda graça; o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz.

CANTO: Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. (2x)

Animador: Agora, nós outros, vamos estender nossa mão direita em 
direção às nossas mães e rezar juntos: 

Todos: Senhor, nós te agradecemos pela vida de cada mãe: ampara-as em 
suas necessidades. Que Nossa Senhora interceda pelas mulheres-mães 
para que vivam sua vocação com alegria. Amém. 

Animador: Na alegria do Ressuscitado, permaneçamos com Maria, na 
mesma comunhão de fé. Em nome do Pai e do Filho... 

CANTO: SENHOR MEU DEUS (n. 13) OU OUTRO À ESCOLHA.
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VIA SACRA
A vós que passais pelo caminho, há dor igual à minha? (Lm 1,12)

Via-Sacra a partir do olhar de Nossa Senhora

 Instruções para a Via-Sacra

Dispor de uma cruz que será solenemente conduzida, ladeada por duas pessoas. As 
pessoas que têm o livrinho em mãos compartilham-no com outras que não dispõem 
dele. Atenção: ao celebrar a Via-Sacra na Igreja, use-se, na medida do possível, um 
microfone sem fio, a fim de que todos possam escutar a leitura dos textos e rezar 
com devoção. Se possível, uma mulher, que tenha facilidade de leitura, vista-se de 
Nossa Senhora (basta um véu branco sobre a cabeça) e interiorize antecipadamente 
os textos das estações 1 a 13, previstas para o leitor “Maria”. Durante a celebração 
da Via-Sacra, leia os textos com voz forte e clara, representando a Mãe de Jesus. 
Alguns cantos são opcionais, podendo ser eventualmente omitidos. 

Animador: Queridos amigos e amigas de Deus, estamos no tempo da 
quaresma. A Campanha da Fraternidade nos orienta a cuidar da natureza, de 
modo especial dos biomas brasileiros e a defesa da vida. O lema é: Cultivar e 
guardar a criação (Gn 2,15). Iniciemos em nome do Pai e do Filho... 

CANTO: EIS-ME AQUI, SENHOR (n. 3) 

Leitor: Jesus Cristo, sendo Deus e se fazendo homem, ensinou com seus 
exemplos e palavras o que é realmente essencial em nossa vida: ter Deus 
como Pai e nos relacionar com todos como irmãos.

Animador: Ao lado de Jesus, uma mulher, Maria de Nazaré, soube ser a 
presença mais sublime e carinhosa que a humanidade de todos os tempos 
poderia oferecer ao Filho de Deus. É a partir do olhar dela, que 
acompanhou todos os passos de seu filho na Via Dolorosa, que 
celebraremos esta Via-Sacra, neste Ano Nacional Mariano.

Leitor: Na Jornada Mundial da Juventude, na Polônia, o Papa Francisco disse 
aos jovens: O caminho da cruz é o caminho da felicidade de seguir Cristo até 
o fim, nas circunstâncias frequentemente dramáticas da vida diária. 

Canto: Eis o tempo de conversão. Eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, 
juntos andemos. Eis o tempo de conversão!

(Pedimos à mulher escolhida para ler as passagens referentes a Maria, que faça 
com devoção, ardor, voz forte e clara). 
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PRIMEIRA ESTAÇÃO: JESUS É CONDENADO À MORTE 7

Animador: Nós  vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos!

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo!

Animador: Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas 
eles gritavam mais alto: Crucifica-o! Crucifica-o! E a gritaria deles prevaleceu. 
Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam (Lc 23,20-24). 

Maria (voz forte e clara, se possível, interpretando a Mãe de Jesus): Eu nunca 
tinha visto Pilatos. Eu sabia que ele representava Roma e, portanto, tinha o 
poder de salvar e também o poder de mandar matar. As mulheres 
costumavam baixar os olhos quando ouviam o barulho dos passos dos 
soldados, mas aquela vez fixei o olhar direto em alguns deles, por entre a 
multidão. Eu queria tanto que soubessem quem era Jesus. (Breve pausa – 
cerca de cinco segundos. O mesmo vale para todas as pausas que o texto sugerir).

Maria: Quando a sentença de morte foi ouvida em toda a praça, perdi o 
chão e o céu se escureceu para mim. O meu filho, a minha grande alegria, 
estava ali, condenado sem dever nada. Eu não queria sequer pensar que 
Ele poderia morrer, mas a realidade desabava sobre mim: pelos gritos da 
multidão descontrolada temi que o pior aconteceria. E eu me sentia 
impotente, esmagada pela situação. 

Todos: Ave-Maria, cheia de graça...

Homem: Jesus, eu te peço por todos os homens e mulheres que detêm o 
poder. O poder legal de julgar os outros; o poder econômico e político; o 
poder de ensinar e de perdoar. 

Todos: Jesus, nós te pedimos por todos os que estão condenados à morte.

Animador: Jesus, manso e humilde de coração. Todos: Fazei o nosso 
coração semelhante ao vosso. 

Canto: A morrer crucificado, teu Jesus é condenado por teus crimes, 
pecador! Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, 
meu Jesus.

7 Faremos ampla referência à Via-Sacra com Maria, de Isabel Figueiredo, publicada no site 
www.passo-a-rezar.net - Acesso: 22 out 2016.
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SEGUNDA ESTAÇÃO: JESUS CARREGA A CRUZ

Animador: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo!

Animador: Os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e 
reuniram todo o batalhão em volta dele. Tiraram-lhe a roupa e o vestiram 
com um manto vermelho; depois trançaram uma coroa de espinhos, 
puseram-na em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se 
ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, rei dos judeus! 
Cuspiram nele e, pegando a vara, bateram-lhe na cabeça (Mt 27,27-30). 

Maria: Não me deixam chegar perto de meu filho. Não sei o que estão fazendo 
a Ele. Só consigo ouvir, ao longe, gargalhadas de gozação, apavorantes. Dou-
me conta de que o estão maltratando. Espalhou-se, na multidão do lado de 
fora da praça, a notícia de que os soldados colocaram nele uma coroa de 
espinhos. Espinhos? Por que isso? (Breve momento de pausa).

Maria: A mãe tem um sexto sentido para prever o que pode acontecer ao 
filho. Eu tentava tirar o pensamento da morte dele como se sacode a mão 
quando cai uma brasa acesa, mas não conseguia. Não entendia o que 
estava acontecendo, pois, ao entrar na cidade, poucos dias antes, Jesus 
tinha sido bem recebido. A sua passagem lenta e silenciosa por entre as 
pessoas, montado naquele jumentinho, espalhava a paz. Ele ama a paz, 
mas está sendo vítima da violência.

Todos: Ave-Maria, cheia de graça...

Homem: Senhor Jesus, o madeiro que recebeste é símbolo de toda a criação 
ferida. Senhor, a natureza danificada e destruída também implora o teu consolo.

Todos: Jesus, ajuda-nos a ser zeladores, cuidadores de nossas matas e 
florestas, de nossas nascentes e rios. 

Canto: E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos 
vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor.

Animador: Sagrado Coração de Jesus. Tende piedade de nós e do mundo inteiro.

Canto: Com a cruz é carregado, e do peso acabrunhado, vai morrer por teu 
amor! Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu 
Jesus.
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TERCEIRA ESTAÇÃO: JESUS CAI PELA PRIMEIRA VEZ

Animador: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo! 

Animador: Ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas 
iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre Ele, e fomos curados 
graças às suas chagas (Is 53,5). 

Maria: Pessoas enganadas. É isso que sinto ao ver a multidão que se aperta 
pelas ruas estreitas. O meu filho tem consciência que o povo não sabe o que 
está fazendo. Alguns amigos me amparam: não se preocupem comigo! 
Olhem Ele! Está vindo! Está no meio do tumulto. Carrega um enorme tronco 
de madeira, que sobressai acima da cabeça de todos. Imediatamente sinto 
como se a minha pele se rasgasse por entre as falhas daquela madeira. 
Todos param. Falam que Ele desmaiou, mas ele nunca desmaiou! Alguém 
que o ajude, suplico em voz baixa. (Breve momento de pausa).

Maria: Algumas cenas me retornam: momentos felizes dele e de José. O 
carinho de um para com o outro, o manuseio da madeira na carpintaria, as 
conversas cheias de entusiasmo e de alegria. Durante anos não fui capaz de 
sequer imaginar que um dia poderia viver um tormento como esse. Agora, 
Ele está caído ao chão, humilhado e sem forças. Fico imaginando o que Ele 
está sentindo e pensando, em seu bom e humilde coração.

Todos: Ave-Maria, cheia de graça...

Homem: Jesus, teus sentimentos e pensamentos são divinos: tu queres o bem 
de todos. Os tombos dos pobres, dos doentes, dos pais ou avós abandonados 
na miséria e na solidão são como um eco do teu tombo. Jesus, tu que  
conheces a falta de força que nos derruba ao chão, socorrei-nos na fraqueza. 

Todos: Jesus, nós te pedimos pelas pessoas que caem devido ao pecado: 
caem nos vícios, na tentação do roubo e também dos que caem na ilusão 
do dinheiro. Ajuda-os a entender que, sem ti, não são nada. 

Animador: Senhor Deus de amor e misericórdia. Todos: Tende compaixão 
de nós e do mundo inteiro.

Canto: Pela cruz tão oprimido, cai Jesus desfalecido, pela tua salvação! Pela 
Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus.
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QUARTA ESTAÇÃO: JESUS ENCONTRA SUA MÃE

Animador: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo!

Animador: Simeão disse a Maria: Este menino será causa de queda e de 
reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição e uma 
espada há de atravessar-lhe a alma (Lc 2,35).

Maria: De repente abriu-se um espaço por entre os soldados e eu fui! 
Consegui! Cheguei na frente dele. Por entre as lágrimas que turvam meus 
olhos, consegui vê-lo. Visto de perto está muito pior do que eu podia 
imaginar. É uma ferida só. Olhando nos olhos dele recebi um alívio de 
misericórdia. Seus olhos me diziam: Mãe, que bom que você está aqui! E 
eu, sem palavras, lhe disse: Filho, te amo! (Breve momento de pausa).

Canto: Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, 
Santa Maria vai. Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. (2x)

Maria: O olhar dele transformou Pedro, que o havia negado. Um olhar 
misericordioso que se manteve o mesmo, diante de realidades tão 
diferentes: fitou com amor o jovem rico; viu uma numerosa multidão e 
teve compaixão; viu a pobre viúva doando tudo o que tinha no templo; viu 
Levi na coletoria de impostos e o fez seu discípulo; viu Zaqueu e ofereceu 
visita em sua casa. O olhar de Jesus ilumina, aquece, converte e perdoa. 

Todos: Ave-Maria, cheia de graça...

Homem: Jesus, o teu olhar divino se fixa, neste momento, no rosto de cada 
um de nós, que celebra hoje a tua Via-Sacra. Tu olhas a minha vida, a minha 
família, os meus relacionamentos, os meus gestos e as minhas angústias. O 
teu olhar é de misericórdia e chama à conversão: Vai e não peques mais. 

Todos: Senhor Jesus, ajuda-me a cuidar das pessoas. Ajuda-me a cuidar da 
natureza. Ajuda-me a manter e zelar pela minha fé. Ajuda-me a ter um 
olhar misericordioso para com o meu próximo.

Animador: Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Todos: Para que sejamos 
dignos das promessas de Cristo.

Canto: Vê a dor da Mãe amada, que se encontra desolada, com seu Filho em 
aflição. Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus.
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QUINTA ESTAÇÃO: SIMÃO CIRENEU AJUDA JESUS A CARREGAR A CRUZ 

Animador: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo! 

Animador: Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão, de Cirene, 
que voltava do campo e mandaram-no carregar a cruz de Jesus (Lc 23,26).

Maria: Alguém o ajude, eu havia suplicado em voz baixa. E aconteceu! Não 
sei o seu nome. É um homem forte, que é empurrado para junto do meu 
filho. Como deve ser pesada aquela cruz, se até ele, que chega agora, tem 
dificuldade para sustentá-la. Consegui vê-lo num ligeiro movimento da sua 
cabeça: não o conheço, mas como gostaria de agradecer o que está 
fazendo. (Breve momento de pausa).

Maria: Jesus, tu demonstraste ser o eterno e Bom Samaritano da 
humanidade: outrora te aproximaste e tiveste compaixão de todo caído 
pelo caminho. Poderia ter sido um dos teus discípulos a te ajudar agora, 
pois eles presenciaram os teus gestos de misericórdia. Mas quem te presta 
socorro é um estranho, pois tu amaste os desconhecidos: a samaritana, os 
leprosos, os surdos... Hoje é um deles que retribui os teus gestos de amor, 
cumprindo o que disseste: Dai e vos será dado.

Todos: Ave-Maria, cheia de graça...

Homem: Jesus, cabe-nos ser cireneus, em tantos momentos, ao longo da 
vida. Outras vezes, cabe-nos deixar ser socorridos por cireneus. Hoje te 
pedimos pelos que aliviam as dores dos desconhecidos nos hospitais, nos 
asilos, nas prisões, nos campos de refugiados e nas missões. 

Todos: Jesus, faz de nós cireneus também daquela pessoa que está caída 
ao nosso alcance: que ao ajudá-la sejamos solidários ao próprio Deus. 

Canto (opcional): Em plena rua, naquele chão. Naquele poço e em casa de 
Simão. Naquela relva, no entardecer o mundo viu nascer a paz de uma 
esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E 
seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o 
fenômeno do jovem pregador. Que tinha tanto amor.

Animador: Doce coração de Jesus, que tanto nos amais. Todos: Fazei que 
eu vos ame cada vez mais!
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Canto: No caminho do Calvário, um auxílio é necessário, não lhe nega o 
Cireneu! Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu 
Jesus.

SEXTA ESTAÇÃO: VERÔNICA ENXUGA O ROSTO DE JESUS

Animador: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo! 

Animador: Não tinha aparência nem beleza para atrair o olhar. Era o mais 
desprezado e abandonado de todos, homem do sofrimento, experimentado 
na dor (Is 53,2-3).

Maria: Dentro de mim, eu sabia que Jesus estava realizando a sua missão. 
Mas onde é que terminaria aquela tremenda subida? Eu só pensava em 
como tirá-lo, o quanto antes, daquela situação, para cuidar dele. Eis então, 
que mais pessoas procuravam fazer o mesmo e uma mulher, corajosa de 
amor, avança. Todos param! Vejo-a limpando o divino rosto com um pano 
branco. Um gesto que se eterniza. O seu lenço suave desliza sobre o meu 
coração também. (Breve momento de pausa).

Maria: Verônica tinha escutado as palavras de Jesus. Tinha experimentado 
seu coração arder. Naquele dia, não foi por acaso que ela estava ali: ela é 
discípula e segue o Mestre. Jesus, ela é a imagem daquela pessoa que, uma 
vez tendo te encontrado, nunca mais te abandona, mesmo que isso exija 
muito esforço. Ela ultrapassa o cerco do ódio dos soldados que te 
rodeavam. Contempla teu rosto cansado, sofrido, desfigurado, embora 
sempre manso e humilde.

Todos: Ave-Maria, cheia de graça...

Homem: Verônica representa as mulheres que rezam, que confiam em 
Deus, que acordam de madrugada, que se desgastam entre o cuidado dos 
filhos e o trabalho, que se dedicam na comunidade e sempre encontram 
um jeitinho para furar a indiferença da maioria e ser presença que suaviza o 
sofrimento do próximo.

Todos: Jesus, nós te pedimos por todas as mulheres para que sejam 
respeitadas em sua dignidade.
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Canto (opcional): Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim 
brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu 
quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua 
mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. 

Animador: Rosto iluminado de Deus. Todos: Resplandeça em nós o teu 
amor.

Canto: Eis o rosto ensanguentado, por Verônica enxugado, que no pano 
apareceu! Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu 
Jesus. 

SÉTIMA ESTAÇÃO: JESUS CAI PELA SEGUNDA VEZ

Animador: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo! 

Animador: Não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro 
(Is 53,7). O Senhor torna firmes os passos do homem. Ainda que caia, não 
ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta pela mão (Sl 36,23-24). 

Maria: A segunda queda é mais doída do que a primeira. Meu filho está 
cada vez mais cansado e eu não estou conseguindo fazer nada por Ele. A 
multidão e os soldados parecem uma muralha ao redor dele. No barulho, 
tento ouvir alguma palavra, mas Ele não diz nada: nenhuma queixa, 
nenhum lamento. Eu o conheço: Ele está rezando. (Breve momento de pausa).

Maria: Como era forte e bela a tua voz, meu filho. No sermão da montanha, 
que tantos têm na memória, tu fizeste ecoar palavras vivas que ouvidos 
humanos jamais tinham escutado. Ameaçaste a tempestade no mar bravio e 
se fez calmaria. Expulsaste o demônio e ele te obedeceu. Por que, agora, não 
mostras o poder de tua Palavra? Eu sei porque: o silêncio de amor vale mais. 

Todos: Ave-Maria, cheia de graça...

Homem: Tropeçou não por descuido e, sim, por fraqueza e caiu 
novamente, debaixo da cruz. Amontoou-se sobre si mesmo. Jesus, caído 
por terra, alcança todos os que caem.

Todos: Jesus, precisamos recuperar o respeito pelo próximo e o cuidado 
com a natureza. Do contrário, que mundo deixaremos para nossos filhos?
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Animador: Coração de Jesus, que tanto me amais. Todos: Fazei que eu vos 
ame cada vez mais.

Canto: Outra vez desfalecido, pelas dores abatido, cai por terra o Salvador! 
Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus.

OITAVA ESTAÇÃO: JESUS ENCONTRA AS MULHERES E AS CONSOLA

Animador: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo!

Animador: Jesus disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim! Chorai 
por vós mesmas e por vossos filhos (Lc 23,28). 

Maria: Depois da segunda queda, percebi que as forças dele se 
revigoraram. Ele carrega novamente a cruz. Como é possível isso, meu 
filho? Um grupo de mulheres o interrompe. São de Jerusalém e imagino 
quanto são sensíveis à dor do próximo. E como nunca alguém passou em 
vão ao lado dele, dedica-se a elas. A tragédia pela qual está passando não o 
faz mudar: Ele é sempre atencioso. (Breve momento de pausa).

Maria: Por onde andam os teus amigos? Disseram-me que estavas no 
Jardim das Oliveiras quando veio um deles que, com um beijo, te entregou 
aos oficiais do exército. Contaram-me, também, que um outro te negou. 
Mas, se eram dos teus? Sinto-me perdida. Essas mulheres de Jerusalém 
choram por ti, sem te conhecer. Se teus discípulos estivessem aqui 
poderíamos te socorrer, mas eu sozinha sinto-me impotente. 

Todos: Ave-Maria, cheia de graça...

Homem: Ajuda-nos a vencer o fingimento: há os que choram sem sofrer, os 
que matam sem sentir culpa, os que roubam de sorriso aberto. E até pessoas 
da comunidade que se desculpam e desaparecem nos momentos de dor. 

Todos: Jesus, nós te pedimos, ajuda-nos a lutar contra a corrupção em 
nosso país, contra a mentira e a falsidade em nossos relacionamentos. 

Canto (opcional): Intercessora Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai. 
Justiça dos explorados, combate o pecado, torna os homens iguais. Ave-
Maria, cheia de graça, plena de raça e beleza, queres com certeza que a 
vida renasça. Santa Maria, Mãe do Senhor, que se fez pão para todos, 
criou mundo novo só por amor.
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Animador: Meu Jesus, misericórdia. Todos: Doce coração de Maria, 
intercedei a Deus por nós.

Canto: Das mulheres que choravam, que fiéis o acompanhavam, é Jesus 
consolador! Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, 
meu Jesus.

NONA ESTAÇÃO: JESUS CAI PELA TERCEIRA VEZ

Animador: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo!

Animador: Vinde a mim todos vós que estais cansados e carregados de 
fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede 
discípulos meus, porque eu sou manso e humilde de coração (Mt 11,28-29).

Maria: Parece sem fim esse caminho espinhoso. Até eu estou quase sem 
forças, imagina Ele! Não consigo vê-lo. Apenas escuto o barulho da madeira 
ao contato com as pedras. Ele caiu de novo? Por que ninguém se 
compadece dele? Por que tanta indiferença ao seu sofrimento? Por que 
ninguém se mexe? Por que ninguém faz nada para impedir a subida ao 
calvário? (Breve momento de pausa).

Maria: Ele sempre subia os montes. Em casa, enquanto pensava nele, eu 
sempre gostava de cantar: Como são belos sobre os montes os pés daquele 
que anuncia a boa nova, que proclama a paz (Is 52,7). No monte das bem-
aventuranças foi assim! Havia alegria e paz. Tudo era possível: os coxos 
andavam e os cegos viam. Ele falava e todos escutavam. Agora ninguém se 
interessa por Ele.

Todos: Ave-Maria, cheia de graça...

Homem: Muitos caíram: uma, duas, três vezes. Há irmãos nossos que 
sofrem por guerras, terremotos, tufões, violência. Sofrem pela fome, pela 
indiferença e pela discriminação. Sofrem pela doença, descaso do poder 
público e vítimas da corrupção.

Todos: Senhor, ajuda-nos a cuidar da terra, das matas, das árvores e dos 
rios. Se não cuidarmos teremos muitas catástrofes naturais. 
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Animador: Pela sua dolorosa paixão. Todos: Tende misericórdia de nós e 
do mundo inteiro.

Canto: Cai terceira vez prostrado, pelo peso redobrado, dos pecados e da 
Cruz! Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus.

DÉCIMA ESTAÇÃO: JESUS É DESPOJADO DE SUAS VESTES

Animador: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo!

Animador: Os soldados pegaram suas vestes e as dividiram em quatro 
partes, uma para cada um. A túnica era feita sem costura, uma peça só de 
cima a baixo. Eles tiraram a sorte para ver de quem seria (Jo 19,23-24).

Maria: O discípulo João fez-me apressar os passos. Ele percebeu que eu não 
podia continuar vendo Jesus cair e sofrendo sempre mais. No alto do 
monte, demos de frente a duas cruzes, com dois pobres homens 
pendurados. Que horrível! Não quero estar aqui! Então me lembro que 
estou ali por Jesus. Como gostaria que tudo isso não passasse de um 
pesadelo! (Breve momento de pausa).

Maria: Conheço todas as tuas roupas. Fui eu que arrumei, com carinho, 
desde as tuas primeiras roupinhas, quando eras pequeno. Eu te carreguei 
no coração e nos braços. Tu sempre foste a minha alegria! No meio desse 
mundaréu de gente, só vejo a ti, meu filho. Eu vejo arrancarem e rasgarem 
as tuas vestes, a ti que sempre foste despojado de tudo.

Todos: Ave-Maria, cheia de graça...

Canto (opcional): Um certo dia, ao tribunal alguém levou o jovem Galileu. 
Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que Ele fez; quais foram seus 
pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns 
privilegiados. E mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram 
sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus. Que tinha tanto amor.

Homem: O tempo passou e ainda hoje homens e mulheres são despojados 
de tudo: expulsos de suas casas, carregam os filhos e os idosos, arriscam-se 
na travessia dos mares. Não têm nada. Parece que não são nada. Mas são 
teus filhos, ó Deus. Tu sabes os seus nomes e conheces as suas lágrimas. 
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Todos: Jesus, nós te pedimos por todos os refugiados, os imigrantes e os 
abandonados do mundo inteiro. 

Animador: Meu Jesus, perdão e misericórdia. Todos: Pelos méritos de 
vossas santas chagas. 

Canto: Das suas vestes despojado, todo chagado e pisado, eu vos vejo, meu 
Jesus! Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu 
Jesus.

DÉCIMA PRIMEIRA ESTAÇÃO: JESUS É PREGADO NA CRUZ

Animador: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo! 

Animador: Desde o meio-dia, uma escuridão cobriu toda a terra até às três 
da tarde. Pelas três horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Meu Deus, meu 
Deus, por que me abandonaste? (Mt 27,45-46).

Maria: Do nada, a multidão desapareceu. O céu está estranho! O silêncio é 
quebrado pelas pancadas secas do martelo. Dói muito! Não sei se serei capaz 
de entrar novamente na carpintaria de José: o meu filho está preso em duas 
traves de madeira. Rasgado por pregos. Não consigo mais. Minha irmã, Maria 
de Cléofas e Maria Madalena, de um lado e de outro me sustentam. Ouço 
vozerios e custa-me acreditar que ainda continuam zombando dele. (Breve 
momento de pausa). 

Maria: Meu filho cresceu feliz. Já homem, o seu sorriso e carinho 
encantava a todos. Sempre tinha uma história para contar sobre ovelhas e 
pastores, pais e filhos, ricos e pobres, sal e luz. Todos o ouviam, atentos, 
exultantes. Agora, o silêncio incomoda.

Todos: Ave-Maria, cheia de graça...

Homem: Muitos pais também se sentem esmagados pela cruz: aquela mãe 
que tem o seu filho recém-nascido ligado a máquinas; a mãe que vê seu 
filho em más companhias; o pai que vive angustiado com a filha que está 
indo por maus caminhos ou o filho que não segue o que lhe foi ensinado. 

Todos: Jesus, nós te pedimos pelos que estão feridos no corpo, no espírito 
e na dignidade.
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Canto: Cura, Senhor, onde dói; cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde 
eu não posso ir. (2x) 

Animador: O amor de Deus é eterno. Todos: A sua misericórdia não 
faltará.

Canto: Sois por mim na Cruz pregado, insultado, blasfemado, com cegueira 
e com furor! Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, 
meu Jesus.

DÉCIMA SEGUNDA ESTAÇÃO: JESUS MORRE NA CRUZ 

Animador: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo!

Animador: Um deles correndo, pegou uma esponja, ensopou-a com 
vinagre, colocou-a numa vara e lhe deu de beber. Então Jesus deu, outra 
vez, um forte grito e entregou o espírito (Mt 27,48.50).

Maria: Acabou a humilhação. A esponja, cheia de vinagre, está jogada no 
chão. Só se ouve o gemido dos homens que foram crucificados ao teu lado, 
Jesus. Sinto-me transpassada na minha alma. Ferida pelas tuas chagas. 
Meu sangue parece que gelou: estou fria como as pedras! O céu escuro é 
assustador. O teu grito encheu todo o espaço e as tuas últimas palavras 
revelam teu sofrimento. (Breve momento de pausa).

Maria: João e eu nos aproximamos da cruz. Ele, com palavras breves, como 
lhe eram possíveis, falou para mim e depois para João. Sem parar, eu 
repetia em meu coração: Filho, te amo. E Ele sabia disso. Foi esse o último 
sentimento, que permaneceu.

Todos: Ave-Maria, cheia de graça...

Homem: A morte é assustadora. Muitos inocentes estão sendo ceifados 
cotidianamente. E quando ela ronda ao redor de nossa casa, de nossa 
família, muitas vezes, nos sentimos paralisados. A esperança da 
ressurreição, é que nos consola. 

Todos: Jesus, nós te pedimos por todos que estão vivendo a dor da morte, 
para que sejam tocados pela esperança da eternidade. 



41

Canto (opcional): Ninguém te ama como eu (2x). Olhe pra cruz, esta é a 
minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu 
(2x). Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. 

Animador: Jesus, eu confio em vós. Todos: Jesus, nós confiamos em vós.

Canto: Meu Jesus, por nós morrestes! Por nós todos padecestes, oh! que 
grande é vossa dor! Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-
me, meu Jesus.

DÉCIMA TERCEIRA ESTAÇÃO: JESUS É DESCIDO DA CRUZ

Animador: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo!

Animador: Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado 
José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e 
pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo 
(Mt 27,55-58).

Maria: Os soldados desapareceram e, com eles, toda aquela assombrosa 
multidão. Poucas pessoas ficaram comigo, na noite de minha vida. Depois 
apareceram alguns homens bondosos. Eles fizeram sinal para que eu me 
sentasse no chão e ao descerem Jesus da cruz, o colocaram em meus braços: 
contemplo o rosto, os pés, as mãos, o lado aberto do meu filho. Ele não sente 
mais dor, mas ela se duplica em mim. Pelas suas chagas escorrem as minhas 
forças. Não quero ir embora! Vão vocês! Eu vou ficar aqui! Quero acariciá-lo, 
passar os últimos momentos ao seu lado. (Breve momento de pausa).

Maria: Mas aqueles amigos de Jesus, com carinho, pediram que eu o 
entregasse a eles, a fim de que o preparassem para a sepultura. Então, com 
cuidado, colocaram Jesus sobre uma grande pedra ao chão, onde lhe 
passaram perfumes. Enquanto isso, um deles, para me consolar, me contou 
da última ceia: era uma sala grande. Todos ao redor de uma mesa. Havia 
pão e vinho. Ele repartiu o pão e ofereceu o vinho a todos. Disse que era o 
seu corpo e o seu sangue e que ficaria conosco para sempre. 

Todos: Ave-Maria, cheia de graça...
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Homem: Senhor Jesus, hoje te entregamos aqueles pais e aquelas mães 
que experimentaram a dor amarga de levar um filho à sepultura. Parece 
que o mundo termina ali; não há nada mais interessante para se viver.  

Todos: Jesus, te pedimos por aqueles que, devido à violência que praticam, 
causam sofrimento para os familiares de suas vítimas: converte o coração, 
segure a mão desses malfeitores e a nós não nos deixes praticar o mal. 

Animador: Nossa Senhora das Dores. Todos: Rogai por nós.

Canto: Do madeiro vos tiraram, e à Mãe vos entregaram, com que dor e 
compaixão! Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, 
meu Jesus.

DÉCIMA QUARTA ESTAÇÃO: JESUS É SEPULTADO 

Animador: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo!

Animador: José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou 
num túmulo novo, que mandara escavar na rocha. Em seguida, rolou uma 
grande pedra na entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra 
Maria estavam ali sentadas, em frente ao sepulcro (Mt 27,59-61). 

Homem: Depois de sepultar Jesus, José de Arimateia se retira. O Evangelho 
narra que a Mãe de Jesus, sua irmã e Maria Madalena permanecem no 
local. Aos poucos, o silêncio da noite vai descendo sobre a terra. Desse 
tremendo dia resta um vazio absurdo. Maria, a Mãe de Jesus, que um dia 
havia perguntado ao anjo: Como acontecerá isso?, agora silencia, pois sabe 
que Deus é o Senhor da História. E, de fato, a resposta divina não tardará: a 
pedra rolada sobre o túmulo será retirada pelo próprio Deus. E daquele 
jardim brotará a Luz Infinita da Salvação para nós. (Breve momento de pausa).

Homem: O Pai do Céu contempla Maria e a vê como a Mãe maior de todas. 
A humanidade a reconhecerá como a sua flor mais linda. Nela, os 
pecadores encontrarão misericórdia. Ela é a Senhora da Piedade, que tem 
compaixão do próprio Deus. Seu olhar lento e profundo ultrapassa as 
fronteiras do humano e alcança o divino. Ela, sem deixar de estar conosco, 
está com a divindade: ela é Mãe de Deus e Senhora da Humanidade.

Todos: Ave-Maria, cheia de graça...
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Outra mulher: Mãe de Deus, a sua intercessão e exemplo formou o coração 
de tantas mulheres que, ao longo dos séculos, tornaram-se santas e 
carregaram no colo a humanidade nos momentos difíceis. Não se canse, ó 
Mãe, de nos acompanhar sempre com o seu olhar materno. Amém.

Todos: Senhor Jesus, obrigado por nos ter dado Maria por mãe. Ela nos 
conduz a ti. 

Animador: Obrigado, Senhor.  Todos: Obrigado por tudo e para sempre.

Canto: No sepulcro vos puseram, mas os homens tudo esperam do mistério 
da Paixão! Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu 
Jesus.

ORAÇÃO FINAL

Animador: Concluamos juntos a Via-Sacra com a oração da Campanha da 
Fraternidade (última página do livrinho).

Animador: Abençoe-nos Deus todo poderoso, Pai e Filho... Amém.

Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás! (2x)

Brilhando sobre o mundo, que não vive sem tua luz, tu és um sol fecundo, 
de amor e de paz, ó cruz!

Aumenta a confiança do pobre e do pecador. Confirma nossa esperança, na 
marcha para o Senhor!

À sombra dos teus braços, a Igreja viverá; por ti, no eterno abraço, o Pai nos 
acolherá.

Bendita e louvada seja

Bendita e louvada seja no céu a divina luz. E nós também cá na terra, 
louvemos a santa cruz.

Os céus cantam a vitória de Nosso Senhor Jesus. Cantemos também, na 
terra, louvores à santa cruz.

Sustenta gloriosamente, nos braços, o bom Jesus. Sinal de esperança e 
vida, o lenho da santa cruz.

Ao povo, aqui reunido, dai graça, perdão e luz! Salvai-nos, ó Deus clemente, 
em nome da santa cruz! 
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 CANTOS PARA OS ENCONTROS

1. EIS O TEMPO DE CONVERSÃO 

Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos 
andemos. Eis o tempo de conversão! 
1. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus; em 
vós espero, ó Senhor! 
2. Ele guia ao bom caminho quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo; Ele 
busca e vem salvar!

2. IMACULADA MARIA 

Imaculada Maria de Deus. Coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria 
do povo, Mãe dos aflitos que estão junto a cruz. 

1. Um coração que era sim para a vida. Um coração que era sim para o irmão. 
Um coração que era sim para Deus. Reino de Deus renovando este chão! 

2. Olhos abertos pra sede do povo. Passo bem firme que o medo desterra. 
Mãos estendidas que os tronos renegam. Reino de Deus que renova esta terra! 

3. Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade. Que os nossos passos se tornem 
memória do amor fiel que Maria gerou. Reino de Deus atuando na história!

3. EIS-ME AQUI, SENHOR

Eis-me aqui, Senhor! (2x) Pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. (2x) 
Eis-me aqui, Senhor!

1. O Senhor é o pastor que me conduz. Por caminhos nunca vistos me enviou. 
Sou chamado a ser fermento sal e luz. E por isso respondi: aqui estou!

2. Ele pôs em minha boca uma canção. Me ungiu como profeta e trovador da 
história e da vida do meu povo. E por isso respondi: aqui estou!

4. SANTA MÃE MARIA

1. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto cor de anil. Guarda 
nossa vida, Mãe Aparecida, santa padroeira do Brasil.

Ave, Maria! Ave, Maria! (2x)

2. Com amor divino guarda os peregrinos, nesta caminhada para o além. Dá-
lhes companhia, pois também um dia foste peregrina em Belém.

3. Mulher peregrina, força feminina a mais importante que existiu. Com justiça 
queres que nossas mulheres sejam construtoras do Brasil. 
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6. NOSSO ENCONTRO SERÁ ABENÇOADO

O nosso encontro será abençoado, pois o Senhor vai derramar o seu amor.

Derrama, Senhor, derrama Senhor, derrama sobre nós o seu amor! (2x)

7. DENTRO DE MIM

1. Dentro de mim existe uma luz, que me mostra por onde deverei andar. 
Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina buscar o seu jeito de 
amar.

Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz.

2. Dentro de mim existe um farol, que me mostra por onde eu deverei remar. 
Dentro de mim Jesus Cristo é o sol, que me ensina buscar o seu jeito de 
sonhar.

8. PÕE A SEMENTE NA TERRA 

1. Toda semente é um anseio de frutificar e todo fruto é uma forma de a gente 
se dar. 

Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a colheita, 
plantas para o irmão. (2x) 

2. Toda palavra é um anseio de comunicar e toda fala é uma forma de a gente 
se dar. 

3. Todo tijolo é um anseio de edificar e toda obra é uma forma de a gente se dar. 

9. SEJA BEM-VINDO

Seja bem-vindo, olelê! Seja bem-vindo, olelê! Seja bem-vindo olalá! Paz e 
bem pra você que veio participar. (2x) 

Um abraço dado de bom coração é como uma bênção de Deus para o irmão! 

5. SOMOS GENTE DA ESPERANÇA

1. Somos gente da esperança que caminha rumo ao Pai. Somos povo da 
aliança que já sabe aonde vai.

De mãos dadas a caminho, porque juntos somos mais, pra cantar um novo 
hino de unidade, amor e paz.

2. Para que o mundo creia na justiça e no amor, formaremos um só corpo, 
num só Deus, um só pastor.
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10. MÃE DO CÉU MORENA

1. Mãe do Céu morena, Senhora da América Latina. De olhar e caridade tão 
divina, de cor igual a cor de tantas raças. Virgem tão serena, Senhora destes 
povos tão sofridos. Patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós 
as tuas graças.

Derrama sobre os jovens tua luz, aos pobres vem mostrar o teu Jesus. Ao 
mundo inteiro traz o teu amor de Mãe. Ensina quem tem tudo a partilhar, 
ensina quem tem pouco a não cansar. E faz o nosso povo caminhar em 
paz.

2. Derrama a esperança sobre nós. Ensina o povo a não calar a voz. Desperta 
o coração de quem não acordou. Ensina que a justiça é condição de 
construir um mundo mais irmão. E faz o nosso povo conhecer Jesus.

11. A TREZE DE MAIO

1. A treze de maio na cova da Iria. No céu aparece a Virgem Maria. 

Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. 

2. A três pastorinhos cercada de luz, visita Maria, a Mãe de Jesus. 

3. A mãe vem pedir constante oração. Pois só de Jesus nos vem a salvação. 

12. MARIA DE NAZARÉ

1. Maria de Nazaré, Maria me cativou. Fez mais forte a minha fé e por filho 
me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar. 
E meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus 
amou e escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo 
inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Céu. 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus! 

2. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor. Igual a você ninguém, 
Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de 
Deus Maria deixou. Um sonho de Mãe Maria plantou pro mundo encontrar 
a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que 
só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu.



13. SENHOR MEU DEUS

1. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar nas obras de 
tuas mãos. No céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a 
criação.

Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és 
tu. (2x)

2. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo, alegre ouço a cantar. 
Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu poder sem par.

3. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo 
pra salvar. Na cruz vertendo o seu precioso sangue, minha alma pode assim 
purificar.

14. ESTAMOS AQUI REUNIDOS

Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Pois só quando 
vivemos unidos, é que o Espírito Santo nos vem.

1. Ninguém para este vento passando, ninguém vê e ele sopra onde quer. 
Força igual tem o Espírito quando faz a Igreja de Cristo crescer.

2. Feita de homens a Igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz. Como 
um fogo que aquece e ilumina, que é pureza que é vida, que é luz.

 15. HINO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2017

1. Louvado seja, ó Senhor, pela mãe terra, que nos acolhe, nos alegra e dá o 
pão. Queremos ser os teus parceiros na tarefa de cultivar o bem, guardar a 
criação.

Da Amazônia até os Pampas, do Cerrado aos Manguezais, chegue a ti o 
nosso canto pela vida e pela paz. (2x)

2. Vendo a riqueza dos biomas que criaste, feliz disseste: tudo é belo, tudo é 
bom! E pra cuidar a tua obra nos chamaste a preservar e cultivar tão grande 
dom. 

3. Por toda a costa do país espalhas vida. São muitos rostos – da Caatinga ao 
Pantanal: negros e índios, camponeses: gente linda, lutando juntos por um 
mundo mais igual.
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4. Senhor, agora nos conduzes ao deserto e, então nos falas, com carinho, ao 
coração, pra nos mostrar que somos povos tão diversos, mas um só Deus nos 
faz pulsar o coração.

5. Se contemplamos essa mãe com reverência, não com olhares de ganância 
ou ambição, o consumismo, o desperdício, a indiferença se tornam luta, 
compromisso e proteção.

6. Que entre nós cresça uma nova ecologia, onde a pessoa, a natureza, a vida, 
enfim, possam cantar na mais perfeita sinfonia ao Criador que faz da terra o 
seu jardim. 

ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2017

Deus, nosso Pai e Senhor, nós vos louvamos e bendizemos,
por vossa infinita bondade. 

Criastes o universo com sabedoria e o entregastes em nossas frágeis 
mãos para que dele cuidemos com carinho e amor.

Ajudai-nos a ser responsáveis e zelosos pela Casa Comum.
Cresça, em nosso imenso Brasil, o desejo e o empenho de cuidar mais e 

mais da vida das pessoas, e da beleza e riqueza da criação,
alimentando o sonho do novo céu e da nova terra

que prometestes. Amém!

Como foram os encontros? Alguém poderia filmar no celular ou 
escrever um testemunho e nos enviar por Whatsapp? (41) 9 9955-9980

Elaboração e diagramação

Pe. Mário Spaki - Secretário Executivo do Regional Sul 2 da CNBB

Karina de Carvalho - Assessora de Imprensa 

Foto da Capa

http://www.parrocchiabanzano.it/2013/09/14/domenica-15-settembre-
2013-la-vergine-maria-sotto-la-croce/

Cartaz da Campanha da Fraternidade 2017

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
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